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KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Renginių organizavimo tvarka nustato mokinių neformaliosios veiklos, vykstančios Kalvelių 
„Aušros“ gimnazijoje (toliau – gimnazija), organizavimo tvarką bei vykdymą. 

2. Tradiciniai renginiai įrašomi į gimnazijos metinės veiklos planą nurodant pavadinimą, vietą, 
datą, rengėjus, atsakingą asmenį.  

3. Renginius inicijuoja ir jų vykdymą koordinuoja gimnazijos vadovai, o mokytojai kartu su 

mokinių taryba juos organizuoja. 

 

II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

4. Renginių organizavimo gimnazijoje tikslai: 

4.1. formuoti asmenį, gebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, 
padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 

4.2. ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti 
bendražmogiškų vertybių sistemą  

4.3. plėtoti bendradarbiavimo ir projektinio darbo gebėjimus. 
5. Uždaviniai: 
5.1.  sudaryti gimnazijos mokiniams socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo 

galimybes; 

5.2. telkti vietos bendruomenę ir socialinius partnerius; 
5.3.  ugdyti sveiką jaunimo gyvenseną ir psichologinį jų atsparumą žalingiems aplinkos 

veiksniams. 

6. Renginių organizavimo principai – mokiniai renginiuose dalyvauja remdamiesi 

savanoriškumo principu, t. y. laisvai renkasi tinkamiausias neformaliojo švietimo veiklas 
kompetencijoms ugdyti, dalyvauja jose savo noru ir niekieno neverčiami. 

7. Renginius organizuoja gimnazijos taryba, mokinių taryba, atskiri mokytojai, mokytojų 
metodinės grupės –  pradinio ugdymo, kalbų, socialinių mokslų, gamtos ir tiksliųjų mokslų, klasių 
vadovų.  

8. Prevencinius renginius organizuoja socialinis pedagogas, psichologas, talkinant kitiems 

gimnazijos bendruomenės nariams. 
9. Renginio organizatorius prieš dvi savaites informuoja gimnazijos vadovą arba direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui apie numatomą renginį, pateikia scenarijų ir jį suderina su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui. 

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RENGINIAMS 

 

10. Renginiai vyksta valstybine kalba – lietuvių kalba. 
11. Renginių metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, propaguoti žalingus įpročius, 

privalu laikytis etiketo taisyklių. 
12. Renginiai privalo baigtis iki 21 val.  



13. Į renginius mokiniai įleidžiami tik kultūringai ir tvarkingai apsirengę. 
14. Svetimi asmenys į renginius neįleidžiami, jei tai nenumatyta scenarijuje. 
15. Renginio metu visi dalyviai privalo tausoti gimnazijos turtą, sugadinę jį, atlygina padarytą 

materialinę žalą. 
16. Renginio organizatoriai prieš renginį ir po jo sutvarko patalpas. 
17. Renginio metu pastebėjus mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, tokie mokiniai pašalinami 

iš renginio: išskirtiniais atvejais renginys nutraukiamas, iškviečiama policija, informuojami tėvai. 
18. Už mokinių saugumą gimnazijos renginių metu atsako atsakingi asmenys, klasės vadovai. 
19. Mokinių tarybai pageidaujant organizuoti diskoteką prašoma gimnazijos vadovo leidimo ir 

klasių vadovų pritarimo. Klasių vadovai užtikrina drausmę ir tvarką, jei reikia, kreipiasi pagalbos į 
tėvus, socialinį pedagogą. 
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